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Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad 
Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje i o 

dalších zajímavých akcích v okolí. 

 

Turistický zpravodaj si můţete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů 
v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat e-mailem. 

 
Kralupskou turistiku podporují 

 

 
 
 
 
 

Stav členské základny k 3. 10.  2016 - celkem 297 (ţáci 50, ţákyně 42, dorostenci 4, 
dorostenky 15, junioři 30, juniorky 11, muţi 73, ţeny 60, senioři 8, seniorky 4). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 5/2016 
  

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 

  

http://www.kralupska-turistika.cz/
mailto:kct.kralupy@seznam.cz
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V neděli 18. září 2016 se konal 11. ročník závodu pro děti a mládeţ - Kralupské kolo. 
Počasí akci tentokrát nepřálo - střídal se déšť, liják a mrholení. Závodu se i přes 
nepohodu zúčastnilo 50 mladých cyklistů. Stejně bylo i 
rodičů, prarodičů a ostatního příbuzenstva, kteří 
vytvářeli závodu bouřlivou kulisu.  

Potěšitelná je účast těch co vše zabezpečovali - 17 lidí 
z oddílu, a tak vše klapalo - od startu, přes hlídání trati, 
cíl, občerstvení, ceny aţ po úklid. Z oddílu na medaili 
dosáhli – Markéta Váňová, Veronika Slabá, Aneţka 
Váňová, Adéla Buncová, Kateřina Popová a Zdeněk 
Karhan 

 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: 
 

Odstrkovadla a přídavná kolečka: Markéta Váňová 
Nejmladší ţákyně: Mariana Luna Beltran 

Nejmladší ţáci: Šimon Strakatý 
Mladší ţákyně: Anna Dingová 

Mladší ţáci: Vilém Čermák 
Starší ţákyně: Kateřina Suchá 
Starší ţáci: Vojtěch Ţemlička 

Junioři: Marcel Švejdík  

 

 

 

KRALUPSKÉ KOLO 2016 
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Ve spolupráci ZŠ Komenského a KČT Kralupy proběhl v 

pátek 30. září 2016 Běh u Komendy. Zúčastnit se mohl 

každý a v době mezi půl čtvrtou a půl sedmou si zájemci 

mohli oběhnout kolečko měřící cca 500 metrů. Startovalo 

se z chodníčku za nemocnicí směrem k řece, kousek po 

hrázi a zpět po panelové cestě, trochu do kopečka a zpět 

na chodníček, kde byl cíl.  

Všichni účastníci obdrželi účastnický list a sladkou 

odměnu. Zájem o akci předčil očekávání. Do cíle doběhlo 

156 účastníků, z nichž někteří běželi opakovaně - celkem 

178 startů. Děkujeme všem účastníkům a pomocníkům, 

bez kterých by se akce neobešla.  

  

BĚH U KOMENDY 
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Je tu tradiční brenbalový turnaj – na podzim se hraje ve Veltrusech a na fotbalovém 

hřišti se schází 3 týmy – 1 veltruský a 2 naše.  

Naše sestava (ţlutá) : Bambus, Petr Pl., Áďa B., 

Helča, Vítek, Vojta Š., Marek, Vojta K., Matyáš, Kája, 

Vašek, Martin 

Naše sestava (červená) : Ondra Š., Hája, Klárka B., 

Zdenda K., Elina, Radek, Šimon, Zdeněk, Jakub K., 

Kačka Po., Vojta P., Jakub Ho. 

První utkání hrají ţluté Kralupy a Veltrusy, od začátku 

se daří a postupně se buduje náskok, který znamená 

naše dnešní první vítězství. Výsledek je 54 : 40. 

V druhém utkání hrají červené a ţluté Kralupy – 

ţlutým se nedaří na pálce a dvakrát nemá kdo pálit – 

to červení při pálce hrají na jistotu a na spolehlivé přeběhy a tak je z toho vítězství 

červených 83 : 63. 

Závěrečné utkání obstarávají červené Kralupy a Veltrusy – od počáteční červené 

pálky náskok narůstá a při pálce Veltrus je to jiţ exhibice červených – kdy mnoţství 

spálených veltruských hráčů rychle narůstá. Je tu červené vítězství 90 : 45. 

Závěrečné pořadí  

1/ červené Kralupy 

2/ ţluté Kralupy 

3/ Veltrusy 

 Boj o přeborníka kralupska 

vyhráváme a pohár zůstává v 

našem drţení. 

 Oddíl svojí účastí a pomocí 

(focení, koučování, fandění…..) 

podpořili i Romíšek, Danča a 

Honza Š , Šárka, Eda F., Věrka 

P. s Víťou a Álou, Jakub R. a 

řada rodičů a příbuzných.  

BRENBAL 17. 10.  
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Mezinárodní mistrovství Nesluša (Slovenská republika) 17. 9. 2016  

 

Letošní MMTZ čeká i 15 závodníků z našeho oddílu, kteří získali nominaci do týmu 

České republiky. Dlouhá a strastiplná cesta busem, klidná noc, ráno solidní počasí se 

pak mění v noční můru - slovenské startovní průkazy a liják si vybírají daň - 67 

diskvalifikací. To potkává i 8 z nás.  

Všichni bojují, co to jde, nakonec je 

z toho i vytouţená medaile - Terka 

Popová v kategorii starších 

dorostenek získává stříbro, mimo to 

máme i 3x 5. místo (Klára Buncová, 

Adéla Nejedlá, Romana Vejrostová), 

1x 6. místo (Vojtěch Kozelka), 1x 7. 

místo (Kateřina Popová), 1x 8. místo 

(Karolína Váňová).  

 

Někdy je hranice mezi úspěchem a neúspěchem hodně tenká a rozmočená.  

  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Mistrovství České republiky štafet 2016  

V sobotu 24. září 2016 se v Sudoměřicích u 

Tábora uskutečnilo Mistrovství České 

republiky štafet v Turistickém závodě.  

Tratě v údolí Černého potoka prověřily 

nejen běţecké, ale i dovedností schopnosti 

všech tří členů štafety. Do závodu 

nastoupilo i 10 štafet našeho oddílu TOM-

KČT Kralupy.  

Naše umístění:  

Kategorie ţákyně:  

2. místo získala štafeta Hana Pavlů / Kateřina Popová / Klára Buncová 

4. místo získala štafeta Adéla Buncová / Eliška Kozelková / Lucie Gašková. 

Kategorie ţeny:  

3. místo získala štafeta Helena Pavlů / Tereza Popová / Romana Vejrostová             

7. místo získala štafeta Adéla Nejedlá / Kateřina Plicková / Karolína Váňová. 

Kategorie ţáci:  

2. místo získala štafeta Vojtěch Kozelka / 

Ondřej Škrabálek /Jakub Hofman 

6. místo získala štafeta Petr Plicka / Vojtěch 

Šustr / Eduard Česnek Lomas. 

Kategorie muţi:  

3. místo získala štafeta Zdeněk Vejrosta / jan 

Kareš / Daniel Sosnovec 

6. místo získala štafeta Jan Vejrosta / 

Vítězslav Vaněk / Zdeněk Karhan 

8. místo získala štafeta Jakub Krotil / Vojtěch 

Proschl /Kryštof Vávra 

10. místo získala štafeta Peter Vaněk / Petr 

Pop / Milan Fógl 

 

Dokázali jsme vybojovat medaili ve všech vypsaných kategoriích a za zmínku stojí, 

ţe jsme jediným oddílem, který za 20 let štafet vţdy dokázal medaili získat. 
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Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ 

V sobotu 1. října 2016 se konalo v Plasech 

(Plzeňský kraj) Mistrovství ČR smíšených 

dvojic. Tratě byly kvalitně připraveny - vedly 

okolím Plas, kvalitní azimuty, kontrola X - 

střelba ze vzduchovky, 3,6 km na bílé a 5,3 km 

na červené trati, kopce, a pak jiţ cíl.  

Závodu přálo i počasí a babí léto bylo 

fantastické. 

Z našeho oddílu se do mistrovských soubojů 

zapojilo 14 dvojic a další dva závodníci pak 

ještě v kombinaci se závodníky z jiných oddílů. 

Medailově úspěšní jsme byli hned 3x v kategorii 

součtu věku do 30 let, kde dvojice Adéla 

Buncová a Dan Sosnovec obsadila stříbrnou 

pozici, ve stejné kategorii byli ještě na bronzové 

příčce Klára Buncová a Zdeněk Karhan.  

V Kategorii nad 70 let součtu věku závodníků byla na stříbrné pozici dvojice Romana 

a Zdeněk Vejrostovi. 

Mimo „bednu“ jsme pak vybojovali řadu pěkných umístění (2x 4. místo, 1x 5. místo a 

1x 6. místo). 
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Pacovské dovádění 2016 

V sobotu 8. října 2016 se účastníme 

kultovního závodu „Pacovské dovádění“. 

Nasazujeme do závodu 27 závodníků - 

azimuty, překáţková dráha, testové 

otázky, odhad, azimuty - to vše prověřuje 

naše znalosti i fyzickou přípravu.  

Vyhlášení nám pak přineslo tato 

umístění: 

2x 1. místo: Adéla Buncová (nejmladší 

ţákyně), Vojtěch Kozelka (starší ţáci) 

3x 2. místo: Kateřina Popová (starší ţákyně), Zdeněk Karhan (dorostenci), Jan 

Vejrosta (muţi)  

5 medailí - z toho dvě vítězství jsou úspěchem a to nepopulární, čtvrté místo, jsme 

obsadili ještě v pěti kategoriích.  
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Neděle 25. 9. 2016 byla jako 

stvořené pro pořádné bajkování - 

to vše přinesl tento závod - 

krásné počasí, těţká, ale 

nádherná trať, skvělí pořadatelé i 

značení.  

Na start se staví 4 borci z oddílu 

- Zdeněk Vejrosta, Romana 

Vejrostová, Martin Slabý a ke 

svému prvnímu závodu tohoto 

raţení i Zdeněk Karhan.  

Všichni dojíţdíme do cíle O.K., co se týče zdraví a v různém stupni únavy.  

Parametry závodu: 45 km a 1200 metrů převýšení - a to vše v úseku pouhých 33 

kilometrů.  

V kategorii ţen (bez rozdílu věku) dokázala Romana Vejrostová obsadit třetí místo. 

Takţe paráda - zase to cinklo.  

 

  

MTB TOUR ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
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Výlet do Kolče a okolí 

V neděli 11. září 2016 vyráţíme na výlet za poznáním 

– trasa vede ze ţelezniční stanice Dřetovice po ţluté 

značce přes Mozolínské údolí do Kolče, kde 

navštěvujeme nově otevřené muzeum včelařství v 

rekonstruovaném křídle zámku. Zámek je opraven 

hezky, expozice je bídná. Dále pak do Mozolína a do 

Zákolan. Cestou hry s míčky, povídání, napalování. 

Počasí je aţ extrémní – přes 30 stupňů Celsia a tak 

jedeme domů o vlak dřív a na kralupském nádraţí  

jsme těsně po 13-té hodině. Výlet byl fajn, jen nás bylo 

pouhopouhých 9. 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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Zpívání s kytarou 

 

V neděli 25. září 2016 – mezi 18 aţ 20  hodinou se 

uskutečnilo pod vedením Terky a Zdendy K. další 

zpívání s kytarou. Sešlo se nás 25. Písnička střídala 

písničku, sem tam do toho pečený buřtík. 

Největší úspěch měl generál Laudón, kývání, otec 

Abrahám a dostihy.  

 


